1. Den registeransvariga

Österbottens förbund 0970063-6
Sandögatan 6, PB 174, 65101 Vasa
tfn 06 320 6500, info@obotnia.fi

2. Kontaktperson i
ärenden gällande
registret

Österbottens förbunds kommunikationskoordinator
Sandögatan 6, PB 174, 65101 Vasa
tfn 06 320 6500, portal@obotnia.fi

3. Registrets namn

Österbottens evenemangskalender

4. Ändamål med
behandling av
personuppgifter

Österbottens evenemangskalender erbjuder evenemangsarrangörer
(registrerade) möjlighet att själva mata in uppgifter i evenemangskalendern
om evenemang de ordnar.
Den registeransvariga kan använda registret för att informera om evenemang
och förändringar i uppdateringssystemet samt ge de registrerade instruktioner
om hur kalendern används.
Evenemangsarrangören registrerar sig själv och kan på egen hand uppdatera
sina uppgifter via administrationssystemet för evenemangen.

5. Registrets datainnehåll

I samband med att användare registrerar sig ges följande personuppgifter
(obligatoriska uppgifter): Namn, e-postadress (användarnamn), lösenord
Den registrerade kan om hon eller han så önskar uppge följande
personuppgifter (frivilliga uppgifter): Telefonnummer
Om den registrerade registrerar en organisation uppger hon eller han följande
organisationsspecifika uppgifter (obligatoriska uppgifter):
Organisationens namn, kommun
Den registrerade kan om hon eller han så önskar uppge följande
organisationsspecifika uppgifter (frivilliga uppgifter):
Organisationens adress, postnummer och postanstalt, telefonnummer, epostadress, webbplats, organisationens logotyp

6. Regelmässiga
uppgiftskällor

De uppgifter som den registrerade själv anger i samband med registreringen.

7. Regelmässigt
utlämnande av uppgifter

Personuppgifterna utlämnas inte till utomstående.

8. Översändande av
uppgifter utanför EU och

Uppgifterna översänds inte utanför EU eller EES.

EES
9. Principerna för skyddet A. Manuellt material:
av registret
Inga personuppgifter samlas in manuellt för detta ändamål.
B. ADB-register:
Registret är sparat i Österbottens evenemangskalenders uppdateringssystem,
som är lösenordsskyddat. Webbplatsen använder SSL-kryptering.
För skyddet ansvarar de personer som utnämnts av Österbottens förbund
samt personal vid Creamarketing Ab, som levererar de tekniska lösningarna
för evenemangskalendern.
10. Granskningsrätt

Alla har rätt att granska de uppgifter om dem själva som sparats i
personregistret. Begäran ska göras per e-post till kirjaamo@obotnia.fi.

11. Rätt att kräva rättelse
av uppgifter

Alla har rätt att kräva att felaktiga uppgifter i personregistret rättas. Begäran
ska göras per e-post till kirjaamo@obotnia.fi.

12. Övriga rättigheter
med anknytning till
behandling av
personuppgifter

Personuppgifterna används inte för direktreklam, postorderförsäljning,
marknadsundersökningar, personmatriklar eller släktforskning.
Du har rätt att enligt tillämpningen av dataskyddslagstiftningen när som helst:


få information om hur dina personuppgifter behandlas;



få tillgång till dina egna uppgifter och granska de personuppgifter
om dig som vi hanterar;



kräva att oklara eller felaktiga personuppgifter rättas och att
uppgifterna kompletteras;



kräva att dina personuppgifter tas bort;



ta tillbaka ditt samtycke och motsätta dig behandling av dina
personuppgifter till den del den grundar sig på samtycke;



få ut de personuppgifter som du tillhandahållit i ett strukturerat,
allmänt använt och maskinläsbart format; samt



kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas och av
skäl som hänför sig till din personliga situation motsätta dig att
uppgifterna behandlas.

Vi kan be dig precisera din begäran och styrka din identitet innan vi behandlar
din begäran. Grundat på tillämpningen av lagstiftningen kan vi neka till att
uppfylla din begäran.
Skicka begäran som rör rättigheterna till adressen kirjaamo@obotnia.fi.

